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Vraag

Antwoord

Scores

Wereld
Opgave 1 − Ontwikkelingen in de mondiale autoproductie
1

maximumscore 1
global shift / uitschuiving

2

maximumscore 1
Juiste verschillen zijn:
− In Japan vond de opkomst van de autoproductie eerder plaats dan in
China.
− In Japan is de autoproductie door Japanse bedrijven ontwikkeld, in
China is de toename van de autoproductie voor een groot deel het
gevolg van buitenlandse investeringen.

3

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• de werkgelegenheid is afgenomen
• de werkgelegenheid meer gericht is op innovatie / ontwerp / onderzoek
/ minder gericht is op de productie zelf

4

1

maximumscore 2
Juiste redenen zijn:
− Met Volvo haalt Geely moderne technische kennis binnen het bedrijf.
− Met Volvo kan Geely de (nog steeds) grote westerse markt beter
bedienen dan met (daar onbekende) Chinese auto’s.
− Een westers automerk als Volvo is gewild in opkomende markten /
China.
per juiste reden

1

5

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat in Shanghai een hooggeschoolde
arbeidsmarkt aanwezig is.

6

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• enerzijds door de overname flink geïnvesteerd zou worden in Volvo /
het voortbestaan van het Zweedse merk Volvo werd gegarandeerd / de
werkgelegenheid in Zweden en België (in ieder geval voorlopig) bleef
bestaan
• en anderzijds de besluiten omtrent de bedrijfsvoering in Chinese
handen kwamen / het gevaar bestaat dat de productie van Volvo op
termijn helemaal naar China zal worden verplaatst
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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 2 − Buitenlandse investeringen in Mozambique
7

8

9

10

maximumscore 2
• Portugal
• Dit land is de voormalige kolonisator van Mozambique
maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• de economie in de genoemde landen sinds eind jaren negentig snel is
gegroeid (oorzaak)
• waardoor die landen steeds meer behoefte hebben aan grondstoffen /
landbouwproducten (uit onder andere Mozambique) (gevolg)

1
1

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• de komst van buitenlandse investeerders de overheid van Mozambique
(belasting)inkomsten oplevert
• terwijl lokale boeren hun grond kwijt kunnen raken / in conflict kunnen
komen met de buitenlandse investeerders

1
1

maximumscore 2
Juiste aanwijzingen zijn:
− Het gas dat in de havens van Mozambique wordt aangevoerd wordt
grotendeels doorgevoerd naar Zuid-Afrika.
− De elektriciteit die in Mozambique wordt opgewekt wordt grotendeels
geëxporteerd naar Zuid-Afrika.
− Maputo is een doorvoerhaven.
per juiste aanwijzing
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